Nieuwsbrief PGA De Ontmoeting
In augustus…
… zal er in tegenstelling tot eerdere berichten géén dienst op 7
augustus zijn. Door vakanties van leden, ambtsdrager en koster zien
wij ons genoodzaakt om deze dienst te annuleren. U bent van harte
welkom in één van de andere wijkgemeenten van de PGA. Zie het
dienstenrooster op de website van de PGA:

15 juli 2022

Onze eerstvolgende dienst…
…is op 4 september om 19.00u. Ds. A. Prins uit Vriezenveen zal dan
bij ons voorgaan.
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Vanuit de AK/CvK
De jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente Almelo is gereed.
Deze is besproken in het college van kerkrentmeesters en daar
goedgekeurd. Vervolgens heeft ook de algemene kerkenraad de
jaarrekening besproken. De jaarrekening ligt tot 25 juli 2022 ter inzage
voor gemeente leden. U kunt de jaarrekening vinden op de website
www.pga-almelo.nl, onder kopje ‘over ons’, doorklikken naar ‘leden- en
financiële overzichten’.
Voor vragen over en/of opmerkingen naar aanleiding van de
jaarrekening kunt u zich richten tot de scriba college van
kerkrentemeester: scriba.cvk@pga-almelo.nl
Ineke Munter-Bronsvoort
Voorzitter CvK a.i.

Vanuit de PGA
Leven met Verlies

In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest
over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de
verschillende wijkgemeenten van de PGA en er werd met een warm
gevoel op teruggekeken. Dit najaar wordt gestart met een nieuwe serie
bijeenkomsten onder leiding van Wil Mensink. De 5 bijeenkomsten zijn
overdag van 10.00 tot 11.30 uur. Data zijn in overleg vast te stellen
(laatste bijeenkomst rond eeuwigheidszondag). Er kunnen maximaal 8
personen meedoen. Er wordt stilgestaan bij wat het betekent als je
partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin.
Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en hoe
je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.
Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, betekent
veel; voor jezelf en ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn.
U kunt zich opgeven via onderstaande mail of telefoonnummer:
Christina Meier: s.meier@hetnet.nl; 06-30563954
Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl
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Kerkdienstgemist
De diensten in De Bleek worden met beeld en geluid uitgezonden.
Volgen van onze diensten kan via deze link. Ook het achteraf
bekijken/beluisteren van onze diensten is mogelijk via dezelfde link.

Pastoraat
Voor pastorale ondersteuning of hulp is ds. Frans Borsje beschikbaar.
Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld.
Ds. K.F.W. Borsje
Tel.: 06 40 64 67 57
Emailadres ds.borsje@pga-almelo.nl

Dominee Borsje heeft ons laten weten dat hij in de volgende perioden
niet aanwezig/beschikbaar is:
23 juli – 15 augustus
21 september – 29 september
In die perioden kunt u indien nodig contact opnemen met de scriba a.i.
Dinant Pas, scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl

